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Zápis z 5. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií  

a managementu UJEP 

 

Datum konání: 13. 10. 2010 

Přítomni: Lukáš Hanzlík, doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D., sl. Petra Mrnková, PhDr. Jan 

Novotný, Ph.D., Ing. Luděk Růžička, Ing. Blanka Skočilasová, doc. Ing. Josef Soukup, CSc., 

ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil. 

Omluveni: Mgr. Irena Hralová 

Neomluveni: nikdo 

Zapisovatelka: sl. Romana Kuklíková 

Hosté: Mgr. Jan Černý, prof. Dr. Ing. František Holešovský, Ing. Tomáš Hrala,  

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 

2. Schvální programu jednání 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání AS FVTM UJEP 

4. Kontrola zápisu z posledního zasedání AS FVTM UJEP 

5. Ekonomické záležitosti 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání ve 14:30 hodin v budově děkanátu FVTM zahájil a řídil předseda AS Milan 

Zamrazil. Konstatoval, že je přítomno celkem 8 členů akademického senátu a senát je tudíž 

usnášení schopný. 

 

Ad 2) Předseda AS Milan Zamrazil předložil shora uvedený program jednání, do kterého byl 

po domluvě přítomných členů zařazen bod – Volba ověřovatelů zápisu, z důvodu jeho 

důležitosti. 

 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 Program jednání byl schválen [32]. 

 

 Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM:  

ing. Luděk Růžička, Lukáš Hanzlík. 

 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 Návrh byl schválen [33]. 

 

Ad 3) Předseda AS Milan Zamrazil informoval o úpravě směrnice děkana č. 4/2010 (usnesení 

č. [31]), kterým se zabýval širší kolektiv vedení a vedoucí kateder. Dále předseda AS 
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informoval o nesplněném návrhu č. [23] ohledně novelizace Volebního a jednacího řádu  

AS FVTM, který byl schválen pod podmínkou, že doc. ing. Štefan Michna, Ph.D. a Milan 

Zamrazil v létě provedou konečné formální korektury a děkan prof. dr. ing. František 

Holešovský na podzim předloží text ke schválení AS UJEP. Tento bod tudíž nebyl splněn  

a výše uvedení kolegové jej upraví a poté jej odešlou ke schválení AS UJEP do 20. 12. 2010. 

 

Ad 4) Konstatováno, že zápis z posledního zasedání AS je zcela v pořádku. 

 

Ad 5) AS vzal na vědomí zprávu tajemníka Mgr. Jana Černého o hospodaření FVTM  

a čerpání jednotlivých částí rozpočtu. Mgr. Jan Černý informoval o posunu termínu začátku 

projektu OP VK, který se z důvodu změny složení vlády, posunul o měsíc (tj. 1. 10. 2010)  

a seznámil přítomné s informacemi o projektu zateplení budovy Na Okraji, kdy v letošním 

roce stihne firma pouze výměnu oken v celé budově v období listopad – prosinec 2010. Dále 

uvedl, že zaslal řešitelům (školitelům interních doktorandů a vedoucím kateder) celkové 

čerpání financí interních grantů do první ½ měsíce října. AS UJEP schválil návrh  

na rekonstrukci záchodů v krčku kolejí, tato rekonstrukce by měla být za dva až tři týdny 

ukončena. Na návrh doc. ing. Josefa Soukupa, CSc. investovat nevyužité finance  

na rekonstrukci záchodů v budově děkanátu FVTM, odeslal Mgr. Jan Černý žádost k 

projednání na kolegium rektora, která nebyla dodána včas k projednání, proto byla žádost 

znovu odeslána k projednání kolegiem rektora a AS UJEP. Realizace rekonstrukce bude 

možná až v období leden – únor 2011. 

 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 Návrh byl schválen [34]. 

 

Ad 6) Předseda Milan Zamrazil seznámil přítomné členy s průběhem volebních akcí podzimu 

2010. První volební akcí je volba rektora univerzity. Volební komise obdrží návrhy na rektora 

do 15. 10. 2010 a v pondělí dne 19. 10. 2010 bude seznam navrhovaných zveřejněn  

na úředních deskách všech fakult a univerzity a www stránkách. V pondělí dne 26. 10. 2010 

ve 12 hodin předloží kandidáti prezentaci svého volebního programu, poté budou kandidáti 

dne 10. 11. 2010 od 15 hodin prezentovat své volební programy na mimořádném zasedání 

Akademické obce UJEP a dne 16. 11. 2010 se bude konat mimořádné zasedání AS UJEP,  

na kterém bude zvolen nejvhodnější kandidát na rektora univerzity. 

 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 Návrh byl schválen [35]. 

 

 Proděkan ing. Tomáš Hrala navrhl, aby vedení FVTM uspořádalo mimořádné setkání 

Akademické obce FVTM se členy AS UJEP zastupující FVTM a doporučilo členům způsob 

volby, aby univerzita měla dlouhodobý plán pro vývoj všech fakult UJEP nikoliv pro 

jednotlivce. 

 Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 1 

 Návrh nebyl schválen [36]. 

 

 Milan Zamrazil dále informoval o volbách do AS UJEP, které proběhnou 3. prosince 

na jednotlivých součástech UJEP. Požádal vedoucího katedry PhDr. Jana Novotného, Ph.D., 

aby zjistil informaci ohledně dílčích komisí, které měly být nahlášeny do 10. 9. 2010. 

 

 Vedoucí katedry doc. ing. Štefan Michna, Ph.D., požádal, aby zápisy ze senátních 

zasedání byly včas doručovány všem členům Akademického senátu FVTM. 

 

 Děkan prof. dr. ing. František Holešovský informoval o překročení hranice 600 

studentů zapsaných ke studiu na fakultě. 

 



Ad 7) Závěrem bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 32 až 36. 

Příští zasedání AS bude uskutečněno ve středu dne 24. 11. 2010 od 14 hodin v budově 

děkanátu FVTM. 

 

Zapsala: Romana Kuklíková, v. r. 

Ověřili: Ing. Luděk Růžička, v. r. 

 Lukáš Hanzlík, v. r. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 20. 10. 2010 

 

Milan Zamrazil, v. r.   

předseda Akademického senátu FVTM UJEP 


